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ایرنا

فقدان کتابخانه بازار ،نارشان را
ریسکگریز میکند

آن کلیوز ( )Ann Cleeves؛ نویســنده انگلیســی مطالب جنایی،

اعالم کرد که نبود کتابخانه بازارهای قابل اطمینان ،ناشران را از

ریسکپذیری در زمینه کتابهای ماجراجویانهتری چون مجموعه

داستانهای کوتاه و همچنین حمایت از نویسندگانی که آثارشان
در میان پرفروشها نیست ،باز میدارد .به گزارش مجله انگلیسی

«بوکسلر» ( ،)booksellerاو در کنفرانس کتابخانه ملی که در شهر

هاروگیت انگلیس برگزار شــد ،گفت :بیش از هــر زمان دیگری
به کتابخانه نیاز داریــم ،زمانی که با خطر پیــروزی اخبار جعلی
مواجه هســتیم ،به مکانهایی نیاز داریم که حقایق گفته شــود.

او افزود :وقتی با مخالفت روبهرو میشــویم ،به مکانهایی برای

گردهمایی نیاز داریم تا در مــورد اختالفاتمان به نحوی منطقی
بحث کنیــم و همچنین به مکانی برای فرار محتاج هســتیم .این

نویسنده در ادامه گفت :در گذشته ،سرمایهگذاری سخاوتمندانه
در زمینه کتاب به ناشــران امکان مــیداد روی یک کتاب بدون

فروش ضمانتشــده کتابخانهای قمار کننــد .او افزود :وقتی کار

نویســندگی را آغاز کردم ،کتابخانهها عمدتــا کتابهایی با جلد
مقوایی و کتابهایی را میپذیرفتند که کتابفروشــیها از قبول

آن خودداری میکردند ،از اینرو اگر کتابی مینوشــتید که کمی

ویژه و عجیب بود ،ناشــران روی آن قمــار میکردند .کتابخانهها
باید نامهای بزرگ ارایهشــده از ســوی نویســندگان کتابهای

پرفروش را خریــداری و روی کتابهایی کــه هیجانانگیزترند،
ســرمایهگذاری کنند .او گفت :اولین کتاب من در ســال۱۹۸۶

چاپ شد و در سال ۲۰۰۶جایزه  CWA Gold Daggerرا تصاحب
کردم که بدون وجــود کتابخانهها ،هیچ راهی برای رســیدن به
جایی که االن هستم ،وجود نداشت .آمار نشان میدهد که هزینه

کردن کتابخانههای عمومــی در انگلیس ،ولز و اســکاتلند برای

کتاب ،از ۸۴میلیون پوند در ســال  ۱۹۸۸به ۳۹میلیون پوند در
سال ۲۰۱۸رسیده است .کلیوز همچنین خواستار ارتباط بیشتر

بین کتابخانهها و کتابفروشیها شــد و گفت :کتابخانهها نباید
ماللآور و غیرجذاب باشــند ،درحالیکه میدانم بیشتر کارکنان

کتابخانهها ،افرادی شاد ،روشنفکر و پذیرا هستد .او ابراز امیدواری

کرد کــه کنفرانس کتابخانه ملــی هاروگیت ،نقطــه آغاز تعامل

عمیقتر بین نویسندگان ،ناشران و مسئوالن کتابخانهها باشد.
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به مسائل و
ج
شــنواره فیلم شــهرمعضالت شــهری
یک
یکی از اهداف
ســری آثار
اســت ،از طرفی
و شهرنشینی هنری که بیارتباط با جمع شــدن
دارند نیز می نیستند اما بیشتر دغدغهموضوعات شهری
تواند
های
هنرمندانه
یکی دیگر از
باشــد .ما با این نگاه آثــار هدفهای
را
این جشنواره
دیدیم کــه
درکارهای ارزشمند
در دو ســال گذشته مجموعهای از
کنار هم
در
جشنواره جمع شــوند و
این فستیوال
دیدن آن برای
جذاب باشد.
مخاطبان این
در کارها
دو موضو ِع
کمک به حل
شهری و حفظ
معضالت و
اینجا بود که هویت ایرانی هم دیده می آسیبهای
شد،
اغلب این
آثار،
اما مشکل
تلویزیونی و
کارهایی بودند
که به لحاظ سفارشی انجام شده بودند و که با مدیوم
هنری
ارزشمند باشند و یا کارهایی نبودند
هنری
در
آثار ،قابل قضاوت
باشند .این موضوع کنار کارهای
نمایش و
شاید
هر صورت ،داوری کمی مشکل ایجاد در انتخاب
شاید
می
گریزی از این
کرد ،اما در
بود که
چیزی از قلم نیفتد و قضیه نیست.
در
تالشمان این
آثار
داشته باشیم که
منتخب
آمده
شــامل عناوینی باشند هم کارهایی
و نیز آثاری
که
که به لحاظ
کمی
در فراخوان
پایینتر هستند ،ولی به تصویری و ارزش
های هنری
موضوعات
باشــند .درواقع
شهری پرداخته
فیلمهایی بود که بخش عمدهای
از انتخاب
م
بهطور مســتقیم و یا ما مربوط به
غی
وضوعات شهری
اشاره داشت و در مدیوم انیمیشن ،رمستقیم به
ما
فراهم کنیم .ان باید موقعیتی برای سینما و نمایش
دیده
میانبرنامه در یمیشــنهای کوتاه می شدن این آثار
توانند
تلویزیون
و
به شــکل
حتی
نمایش درآیند.
در سالن
من
های سینما به
جشنوارههای
مشــابه را
دیدهام
آثاری که به جشنواره داوری کردهام
و متأسفانه
خوبی ندارند.
فرستاده می
مرتبط و خوبی ممکن اســت به لحاظ شوند کیفیت
ارایه
شود ،ولی به لحاظ موضوع ،کارهای
و جذب
ارزش
خوب مخاطب ،چندان
های هنری
موفق
نبودهاند.
کمتری می
بینیم که به جشنواره انیمیشنهای
کاربردی
های
به عقبهایفرستاده شوند ،اما
موضوعی و
جشنواره فیلم
که دارد،
این شانس را دارد که شهر با توجه
بسیار خوب و
دست کارهایی باکیفیت باشد .به نظرم شاهد فیلمهای
که
خوب
حال میتوانند ارزشهای ویژه هنری است از این
خود شهرداری بسیار جذاب و مخاطب دارند و در عین
پسند
و موسسه
و با
باشند توسط
اهداف شــهرداری تصویر شهر تهیه
در
کنندگی شوند
زمینه فرهنگ
شهری ســاخته
میتواند همین شوند .حتی خاســتگاه سازی زندگی
تصویر شهر می جشنواره باشد .این آثار با اصلی آنها نیز
کنند و این ،توانند در جشنوارههای عنوان موسسه
دیگر
خواهد بود .اعتباری برای جشــنواره و حضور پیدا
خود
شهرداری
عضو

هیأت
انتخاب بخش
انیمیشن
جشنواره بین المللی فیلم هفتمین
شهر
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اقتصادفرهنگ وهنر

افزایش 10برابری عوارض و هزینههای رسدر سینامها توسط شهرداری تهران
شهرداری تهران عوارض نصب و بهرهبرداری سردر سینماهای تهران را تا 10برابر افزایش داد.

محمد قاصد اشرفی؛ رئیس انجمن سینماداران ،با اشاره به اینکه از سال 98عوارض و هزینههای نصب و بهرهبرداری سردر سینماهای شهر تهران
افزایش پیدا کرده است ،گفت :بسیاری از سینماهای قدیمی و سینماهای مدرن و پردیسهای سینمایی که بهتازگی راهاندازی شده است و سردرهای
خود را از حالت معمولی به دیجیتال ارتقا دادهاند ،با افزایش عوارض از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران روبهرو شدند.
به گزارش ایلنا؛ او ادامه داد :پیش از این عوارض سردر سینماها اعم از معمولی و دیجیتال سالیانه سهمیلیون تومان بود اما از سال 98سازمان زیباسازی
این رقم را به 30میلیون تومان افزایش داده است که پرداخت آن برای سینماداران و بهخصوص سینماهای مرکز و جنوب شهر تهران بسیار مشکل
است .اشرفی افزود :درحالیکه در این سردرهای دیجیتال فقط محصوالت فرهنگی تبلیغ میشود و تصاویر این سردرها به معرفی فیلمهای سینمایی
در حال اکران در همان سینما اختصاص پیدا کرده اما سازمان زیباسازی و شهرداری تهران اعالم کرده که این سردرها فرهنگی نیست و تجاری است
و از ما عوارض مکانهای تجاری را اخذ میکنند .او با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده ،ادامه داد:
سردرهای سینمایی بهجز تبلیغ فیلم کار دیگری انجام نمیدهند و فیلمهای سینمایی نیز تولیداتی کامال ایرانی هستند که یک محصول فرهنگی
است و باید از آنها حمایت شــود و هیچ کاالی دیگری بهجز فیلمهایی که نمایش داده میشود در این ســردرها تبلیغ نمیشود .او ادامه داد :این
سردرهای سینمایی عالوه بر تبلیغ فیلمهای سینمایی باعث زیبایی منظر شهری شده است و حتی اگر مخاطبانی نخواهند از فیلمهای این سینماها
استفاده کنند ،تصاویری که پخش میشود باعث آزار آنها نمیشود .اشرفی افزود :زمانی که نوبت به قیمتگذاری برای بلیتهای سینما و یا سایر
خدمات میرسد گفته میشود که سینما یک مرکز فرهنگی و خدماتی است و نباید خدمات آن گران باشد اما زمانی که نوبت اخذ عوارض میرسد از
سینماها بهعنوان یک مرکز تجاری عوارض اخذ میشود .رئیس انجمن سینماداران ادامه داد :در کنار افزایش این عوارض ،هزینههای انرژی بهخصوص
هزینههای نگهداری و استفاده از دستگاههای سرمایشی نیز بهشدت افزایش پیدا کرده و قبض برقی که امسال برای سالنهای سینما صادر شده
بیشتر از سال قبل است .اشرفی افزود :طی تماسهایی که با مسئوالن شهرداری تهران گرفتیم قرار است بهزودی جلسهای را با آنها برگزار کنیم تا
شاید بتوان این مسئله را حلوفصل کرده و عوارض را کاهش داد.

ش

مطالباتجشنوارهتئاتر
فجر 37تسویهشد
حمیدنیلی؛ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ،اظهار
کرد :تصورمان این است که با مشــخص شدن برآورد
هزینهها و رویکردهای جشنواره تا پایان سال ،بودجه
جشنواره تئاتر فجر مشخص شود.
حمید نیلی؛ مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ،درباره
تسویه مطالبات بودجه فجر ســیوهفتم عنوان کرد:
تمامی مطالبات فجر در دوره گذشته تسویه و االن هیچ
مطالبهای برای سال گذشته وجود ندارد.
به گزارش فارس؛ او درباره افزایش بودجه جشنواره تئاتر
فجر سیوهشتم نیز گفت :امسال هم هنوز شرایطش
مشخص نیست چرا که هنوز چیزی ابالغ نشده است،
فضا میبایست قدری جدیتر شــود و تصور میکنم
که تا انتهای تابستان مشخص شــود .به هرحال نادر
برهانیمرند؛ دبیر جشــنواره ،میبایست رویکردهای
جدید خود را پیاده و عملیاتی کند و بر آن اساس برآوردی
از بودجه داشته باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نیلی همچنین درباره وضعیت بخش بینالملل با توجه
به اینکه بخش مسابقه فجر بینالملل حذف شده است،
افزود :درباره رویکردهای جدید بخش بینالملل ،دبیر
باید در راهبرد خود خطمشــیها را مشخص کند و ما
فقط مجری طرح هســتیم و همه آنچه برآورد شده را
اجرا میکنیم .انشاءاهلل که امسال همچون سال گذشته
مشکلی پیش نمیآید .او با اشــاره به شرایط خاص در
بخش بینالملل و ارتباط با کشــورهای مختلف گفت:
بههرحال در ســالهای اخیر فضای کشور دستخوش
یکسری مسائل خاص در ارتباطات بینالملل شده و
احتماال برای همه بخشها هم همینطور خواهد بود،
ولی بحث جشنواره فجر با توجه به اینکه رویداد مهم و
مؤثری است ،قطعا چالشهای کمتری را خواهد داشت
و در صورت وجود چالش نیز تالش بر این است که حل
شود .نیلی اظهار داشت :درنهایت اینکه رویکرد جشنواره
را دبیر و اداره کل هنرهای نمایشی مشخص میکنند و
براساس رویکرد مشخصشده ما برآورد بودجه خواهیم
داشــت اما هنوز این رویکرد ابالغ نشده است ،بنابراین
نمیتوانیم درباره آن صحبت کنیم.

